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English translation below 
 
 
Geachte *Aanhef.Heermevrouw_kleineletters* *Klant.Achternaam*, 
 
U valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en u staat ingeschreven bij de 
gemeente. Van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebt u een bewijs 
van verblijf gekregen. Dit is een sticker op een los papier. Uw sticker is niet 
meer geldig na 4 maart 2023. In deze brief leest u wat u moet doen om een 
nieuw bewijs van verblijf te krijgen. 
 
U mag ook na 4 maart 2023 in Nederland blijven 
De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is namelijk verlengd tot 4 maart 2024. U 
mag werken en u hebt recht op opvang en voorzieningen van de gemeente. 
 
U krijgt een pasje als bewijs van verblijf  
Met dit pasje (O-document) kunt u laten zien dat u tot 4 maart 2024 in 
Nederland mag wonen en werken.  
 
Stuur zo snel mogelijk uw pasfoto op met de bijlage Fotokaart  
Doe dit in elk geval binnen 2 weken nadat u deze brief hebt gekregen. We 
hebben uw pasfoto nodig om uw pasje te maken. Gebruik de envelop die bij 
deze brief zit om de bijlage Fotokaart met uw pasfoto op te sturen. Doe een 
postzegel op de envelop en stuur de bijlage op naar: 
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 110 
9560 AC Ter Apel 
 
Uw pasfoto moet voldoen aan de eisen voor een Nederlands paspoort 
Plak op de fotokaart een nieuwe pasfoto die niet is gebruikt. Laat de pasfoto 
maken door een officiële fotograaf in Nederland. Kijk voor de eisen van de 
pasfoto op: www.government.nl/topics/identification-documents/requirements-
for-photos. Zet uw handtekening op de fotokaart met een donkere pen.  
 

http://www.government.nl/topics/identification-documents/requirements-for-photos
http://www.government.nl/topics/identification-documents/requirements-for-photos
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Maak na 2 weken een afspraak om uw pasje op te halen 
U krijgt geen bericht van ons als uw pasje klaar is. De IND doet er maximaal 2 
weken over om uw pasje te maken. Tel zelf 14 dagen vanaf de dag dat u de 
fotokaart op de post hebt gedaan. En maak dan online een afspraak om uw 
pasje op te halen. U kunt uw pasje alleen ophalen bij de IND op Gatwickstraat 
1 in Amsterdam. 
 
Maak een afspraak via ind.nl/afspraak 
Of scan de QR-code: 
 

 
 
Neem de volgende documenten mee als u uw pasje ophaalt: 

• Een geldig paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense 
ambassade. Hebt u kinderen zonder identiteitsbewijs en staan ze niet 
in uw paspoort? Neem dan hun geboorteakte mee.  

• De sticker op een los papier die u nu hebt als bewijs van verblijf. 
• Het proces-verbaal van aangifte bij de politie, als uw bewijs van 

verblijf is kwijtgeraakt of gestolen.   
• Deze brief. De IND-medewerker kan u met deze brief snel helpen. Op 

deze brief staat uw persoonlijke vreemdelingennummer (v-nummer).  

Hebt u nog vragen? 
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden van de richtlijn op 
ind.nl/directive-ukraine. U kunt ook terecht bij VluchtelingenWerk Nederland 
(VWN) via refugeehelp.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
 
 
Y. van de Pol 
Manager 
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Dear *Aanhef.Heermevrouw_kleineletters* *Klant.Achternaam*, 
 
You fall under the Temporary Protection Directive and are registered with the 
municipality. You have received proof of residence from the Immigration and 
Naturalisation Service (IND). This is a sticker on an individual piece of paper. 
Your sticker is no longer valid after 4 March 2023. Read what you have to do 
to get a new proof of residence in this letter.  
 
You may stay in the Netherlands after 4 March 2023 as well 
The Temporary Protection Directive has been extended until 4 March 2024. 
You have the right to work and you are entitled to reception and resources of 
the municipality. 
 
You will get a card as proof of residence 
You can show that you are allowed to live and work in the Netherlands until 4 
March 2024 with this card (O-document).  
 
Send us your passport photograph as soon as possible with the 
Photocard appendix  
Do this at least within 2 weeks after receiving this letter. We need your 
passport photo to make your card. Use the envelope enclosed with this letter 
to send the Photocard with your passport photo. Put a stamp on the envelope 
and send the appendix to: 
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 110 
9560 AC Ter Apel 
 
Your passport photo must meet the requirements of a Dutch passport 
Stick a new passport photo that has not been used on the photo card. Have 
the passport photo taken by an official photographer in the Netherlands. For 
the requirements of the passport photo, see: 
www.government.nl/topics/identification-documents/requirements-for-photos. 
Sign your photocard with a dark pen. 
 
Make an appointment after 2 weeks to collect your card 
You will not receive a message from us when your card is ready. The IND takes 
a maximum of 2 weeks to make your card. Count 14 days from the day you 
sent us the photo card. Then make an appointment online to collect your card. 
You can only pick up your card at the IND at Gatwickstraat 1 in Amsterdam. 
 
Make an appointment via ind.nl/appointment 
Or scan the QR code: 
 

 
 
  

http://www.government.nl/topics/identification-documents/requirements-for-photos
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Take the following documents with you when you pick up your card: 
• A valid passport, identity card or statement from the Ukrainian 

embassy. Do you have children without a proof of identity who are not 
included in your passport? Then bring their birth certificate. 

• The sticker on an individual piece of paper that you now have as proof 
of residence. 

• The official report from the police, if your previous proof of residency 
was lost or has been stolen. 

• This letter. The IND employee can help you quickly if you bring this 
letter. This letter states your personal foreign national number (v-
number). 
 

Do you have any questions? 
For more information about the requirements of the directive, visit 
ind.nl/directive-ukraine. You can also contact the Dutch Council for Refugees 
(in Dutch: Vluchtelingenwerk Nederland or VWN) via refugeehelp.nl. 
 
 
Kind regards, 
 
The Minister for Migration, 
on their behalf, 
 
 
Y. van de Pol  
Manager 
 


